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vinylové podlahy novej generácie 
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• vysokoodolný vinyl (nášľapná vrstva 0,55mm)

• precízne spracované dekory dreva 

• 3D povrchová úprava autentického vzhľadu

• pokládka bez dilatácie až do 400m2

• 100% vodeodolnosť, tvarová a farebná stálosť

• dlhá životnosť a ľahká údržba

• tepelná izolácia a komfort pri chôdzi

• vhodné pre použitie s podlahovým vykurovaním

Kompozitné podlahy Vinyl SPC+ predstavujú moder-
né plávajúce podlahy kombinujúce vysokokvalitný  
vinyl s minerálnym jadrom a integrovanou kročajovou 
podložkou. Podlahy SPC+ sú 100% vodeoodolné, 
majú vysoký stupeň stability a sú predurčené  
na pokládku do veľkých priestorov bez potreby dilatácie  
až do 400m2. Zámkový spoj UNICLIC zabezpečuje 
pevné a trvalé spojenie lamiel. Integrovaná IXPE 
podložka tlmí hluk a zvyšuje pohodlie pri chôdzi.  

vinyl spc+

  vysoko odolný polyuretánový lak pre povrchy s 3D štruktúrou

  extra odolný vinyl (nášľapná vrstva 0,55mm)   SPC minerálna doska  

odolná voči vlhkosti   zámkový systém „Uniclic“ s ochrannou  

vrstvou proti vlhkosti    integrovaná IXPE izolačná podložka
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Dostupné rozmery a FormÁty (en427)

vinyl spc+ technické vlastnosti

využitie

Domáce EN 16511 class 33

Komerčné EN 16511 class 42

DimenzionÁlne vlastnosti

Špáry medzi lamelami EN 433 mm <0,03

Rozmerová stálosť EN 434 % <0,10

Ďalšie vlastnosti

Tepelný odpor EN 12524 m2.K/W 0,032

Reakcia na oheň EN 131501 class Bfl–S1

Reakcia na chemikálie EN 423 class 0

Toxicita EN 71 % bez toxicity

Protišmykové vlastnosti class DS (R9)

Nabitie statickým nábojom EN 1815 kV <2,0 antistatic 

Rezistencia proti blednutiu ISO 105 B02 class 6/8

Zmeny spôsobené tlakom nábytku EN 425 % bez zmeny

Podlahové vykurovanie áno

Vlhké priestory áno

zÁruka na opotrebenie

Pri domácom využití rok 20

Pri komerčnom využití rok 5

1230×228×5,5 mm (podlaha Vinyl SPC+)

prémiová kvalita & dizajn. 
výrobok z portugalska.

vinylové plávajúce podlahy vinyl spc+ dodáva spoločnosť korok Jelínek, spol. s r. o., www.korok.sk
autorizovaný predajca:

vinylstep

podlahové doplnky
Na dosiahnutie dokonalého vizuálneho prevedenia podlahy máme  
v ponuke široký sortiment prechodových, okrajových líšt a soklov.  
Na zlepšenie mechanických vlastností podlahy nájdete v našej ponuke tiež 
korkové role, ktoré tlmia hluk, vibrácie a dokonale izolujú podlahu  
od studeného podkladu. O správnu starostlivosť a ošetrenie sa zase postarajú 
čistiace prípravky, vosky, tmely a laky. Vďaka tejto ponuke získate  
komplexný servis o podlahu na jednom mieste.

Vďaka tomuto schodiskovému systému, môžete dosiahnuť dokonalé  
vizuálne zladenie schodiska s podlahami vinylcork z našej ponuky. 
Okrem perfektného a moderného prevedenia oblých hrán a protišmykovej 
úpravy, ponúka systém Vinylstep tie isté jedinečné vlastnosti ako podlahy  
Vinylcork. Systém Vinylstep je dostupný v rôznych prevedeniach  
schodiskových systémov (klasické, konzolové, točité / vretenové,  
nadpriemerne široké / átriové). 

vygenerujte si vernú vizualizáciu  
vášho priestoru s novou podlahou.


